
Een patiëntenportaal: informatie en communicatie van essentieel belang 

Patiëntenportalen lijken een positieve uitkomst te hebben op de behandeldoelen van diabetes 

mellitus. Toch maken nog weinig patiënten en zorgverleners hier gebruik van. Uit ons onderzoek 

blijkt dat veel patiënten niet wisten dat ze toegang tot een portaal konden aanvragen. Welke 

mensen maken er gebruik van en welke mensen niet? En hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig 

mensen een login aanvragen? Zijn er verbeteringen mogelijk die dit kunnen veranderen? En wat 

vinden de zorgverleners er zelf van? Dat waren de belangrijkste vragen waarmee dit onderzoek 

van start ging. De uitkomsten hebben grote consequenties....  

Dat in de regio Eemland zowel eerstelijns als tweedelijns samen in het EPD van Portavita werken 

is een unieke situatie. De patiënten kunnen een login aanvragen en zo in hun eigen dossier 

kijken via het Digitaal Logboek. Wij hebben 1500 mensen met en 3000 mensen zonder login een 

vragenlijst gestuurd om de onderzoeksvragen beantwoord te krijgen. Van deze groep hebben 

632 mensen met en 758 mensen zonder login geantwoord. 

Welke mensen maken er gebruik van en welke mensen niet? 

Mensen met een login zijn gemiddeld jonger (60 jaar versus 67 jaar) en het zijn vaker mannen 

(63% versus 57%). Verder hadden de mensen met type 1 diabetes mellitus vaker een login 

aangevraagd dan met type 2. In de groep mensen met type 2 diabetes mellitus werd de kans op 

het aanvragen van een login behalve door jongere leeftijd en mannelijk geslacht ook positief 

beïnvloed door hogere educatie, behandeling door een internist, langere d iabetesduur en 

polyfarmacie. De mensen zonder inlog hadden juist vaker hogere bloeddruk en 

cholesterolwaarden. Er bestaan dus verschillen tussen mensen met een login en zonder en bij 

het bevorderen van het gebruik zal er met deze verschillen rekening gehouden moeten worden. 

Hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig mensen een login aanvragen? 

Het bleek dat 72% van de mensen zonder login niet op de hoogte was van het bestaan van het 

portaal. Van de personen die wel bekend waren met het portaal waren de belangrijkste redenen 

om toch geen login te vragen: een voorkeur om de regie bij de zorgverlener te houden (29%) en 

het niet goed om kunnen gaan met computers en internet (12%). Interessant genoeg bleek angst 

voor schending van privacy nauwelijks van belang (3%). Er was ook een verschil in hoe nuttig 

men het portaal vond. Mensen zonder login zagen minder het nut in van laboratoriumuitslagen, 

het nalezen van het consult en het uploaden van een glucosedagboek, terwijl de mensen met 

een login dit juist als zeer nuttig ervaren. 

Voor de praktijk is het dus belangrijk dat de lancering van een patiëntenportaal voorafgegaan 

wordt door goede informatie aan de zorgverleners en dat de zorgverlener de patiënt goed inlicht 

over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van het portaal. 

Op de andere twee onderzoeksvragen hopen we binnenkort een antwoord te kunnen geven.  
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